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Antibiotika 

GlobalMeatNews: Minskad förekomst av 

antibiotikaresistens i konsumentpackat 

kött i USA. Förekomsten av resistens hos 

Salmonella som isoleras från kycklingkött 

har minskat från 38 % 2009 till 20 % 2013, 

visar rapporter från FDA. 

PigProgress: Brittiska köttindustrin inför 

regler för tvätt och desinfektion av 

slakttransportfordon. De nya reglerna 

införs i branschens kvalitetsprogram för 

smittskydd och djurvälfärd 

ATL.nu: MRSA-plan spikad i Danmark. Det 

danska folketinget har enats om en 

handlingsplan mot de stora problemen 

med MRSA-smitta i det danska lantbruket. 

Planen innebär en kraftig minskning av 

användningen av antibiotika. 

JA.se: Förslag för enklare medicinering av 

mjölkkor. Jordbruksverket föreslår nya 

regler som ska underlätta för 

mjölkföretagare. Reglerna innebär att 

lantbrukaren ska kunna påbörja 

behandling av djuren vid vissa symtom. 

Feedstuffs.com: Canada Health föreslår 

nya regler för antibiotika. Syftet är att 

stimulera en ansvarsfull antibiotika-

användning i djurhållningen, särskilt för de 

antibiotika som är klassade som viktiga för 

humanmedicin.  

Phenomena: Trots alla försök ökar 

användningen av antibiotika till djur i USA. 

Maryn McKenna skriver på National 

Geographics vetenskapsblogg om 

antibiotikastatistiken för 2013 från FDA, 

USA. 

Europahuset: Antibiotika, djur och 

människors hälsa. 24 april ordnade 

Europahuset ett panelsamtal (som kan ses 

via länken) med Europarlamentarikerna 

Marit Paulsen (FP) och Fredrik Federley (C) 

samt Christina Greko, SVA och Tomas 

Tängden, ReAct. 

  

  

http://www.axfoundation.se/
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/US-FDA-meat-reports-show-decreasing-antimicrobial-resistance?utm_source=RSS_text_news&utm_medium=RSS%2Bfeed&utm_campaign=RSS%2BText%2BNews
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/US-FDA-meat-reports-show-decreasing-antimicrobial-resistance?utm_source=RSS_text_news&utm_medium=RSS%2Bfeed&utm_campaign=RSS%2BText%2BNews
http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/US-FDA-meat-reports-show-decreasing-antimicrobial-resistance?utm_source=RSS_text_news&utm_medium=RSS%2Bfeed&utm_campaign=RSS%2BText%2BNews
http://www.pigprogress.net/Health-Diseases/General/2015/4/New-lorry-washing-rules-to-improve-pig-sector-biosecurity-1745775W/
http://www.pigprogress.net/Health-Diseases/General/2015/4/New-lorry-washing-rules-to-improve-pig-sector-biosecurity-1745775W/
http://www.pigprogress.net/Health-Diseases/General/2015/4/New-lorry-washing-rules-to-improve-pig-sector-biosecurity-1745775W/
http://www.atl.nu/lantbruk/mrsa-plan-spikad-i-danmark
http://ja.se/?p=47281&m=3433&pt=105
http://ja.se/?p=47281&m=3433&pt=105
http://feedstuffs.com/story-health-canada-proposes-new-antimicrobial-measures-45-126648
http://feedstuffs.com/story-health-canada-proposes-new-antimicrobial-measures-45-126648
http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/04/15/fda-adufa2013/
http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/04/15/fda-adufa2013/
http://www.europahuset.eu/index.asp
http://www.europahuset.eu/index.asp


 

Antibiotikaspaning är ett nyhetsbrev som bevakar antibiotikafrågor, djurskydd och handelsfrågor med koppling till livsmedelsproducerande 

djur. Redaktör: Jenny Lundström, Gård & Djurhälsan. Nyhetsbrevet ges ut av Axfoundation, som är en fristående, icke vinstdrivande 

stiftelse med syfte att skapa arenor och förutsättningar för verklig förändring mot ett hållbart samhälle. Läs mer på www.axfoundation.se . 

 

 

 

Djurskydd 

ATL.nu: Anmälningar om elpåfösare på 

slaktgris allt vanligare. Felaktig och 

överdriven användning av elpåfösare på 

slaktgrisar anmäls allt oftare av de 

officiella veterinärerna på slakterierna. 

ATL.nu: Enigt utskott om djurskydd i EU. 

Regeringen bör arbeta intensivt för 

minskad användning av antibiotika och ett 

bättre djurskydd inom EU, det anser ett 

enigt miljö- och jordbruksutskott. 

ATL.nu: Upprop mot kontrollprogram för 

grisar. Över 20 000 personer har skrivet 

under Djurens Rätts upprop mot 

grisbranschens förslag om 

kontrollprogram för grisar. 

ATL.nu: Danmark kan få hårdare straff för 

djurplågeri. Djurplågeri borde straffas 

hårdare, det anser den danska 

livsmedelsministern Dan Jørgensen, som 

vill se en lagändring. 

 

Handel 

JA.se: HKScan positiva till TTIP. Vid 

riksdagens öppna utfrågning gällande TTIP 

i Sveriges riksdag framhöll Göran Holm, 

som är vd för HKScan, framhöll att en 

större spelplan för export gör det möjligt 

att gå in i lukrativa affärer och öka 

volymen på nischmarknaderna. 

JA.se: HKScan öppnar säljkontor i Asien. 

För att öka sin lokala närvaro på den 

asiatiska marknaden och stärka exporten 

kommer HKScan att bland annat öppna ett 

säljkontor i Hong Kong under året. 

 

 

 

ATL.nu: Splittrat utskott oroar sig för 

jordbruket i handelsavtal. Ett handelsavtal 

mellan EU och USA splittrar EU:s 

jordbrukspolitiker. Men de är hyfsat ense 

om att jordbruket inte får offras för att 

andra europeiska näringar ska vinna mark 

i USA. 

JA.se: Succé för export av svenska 

godsaker. Svensk livsmedelsexport ökar 

rekordsnabbt. Särskilt eftertraktat är mat 

och dryck för fest, fika och frukost. Det 

visar Livsmedelsföretagens kartläggning. 
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